ویژهنامه خصوصیسازی | اردیبهشت 1401
http://irannewspaper.ir

در نشست تخصصی بررسی شد

مولدسازی داراییهای دولت یکی از ابعاد خصوصیسازی

و توســعه اقتصادی باشند ،به ارتقای توسعه اجتماعی بپردازند
و به توســعه و افزایــش منابع درآمدی دولت منجر شــوند .حاال
در کشــورهای مختلف ذیل برنامههای اســتراتژی ممکن اســت
بعضی از این اهداف حائز اهمیت باشــند .مثالً خیلی از کشورها
هســتند که میگویند مــا میخواهیم بــا اســتفاده از ظرفیت این
اموال توســعه زیرساخت داشته باشیم .اینجا بود که در حقیقت
این مفهوم جدید مولدسازی ظهور پیدا کرد.
ساســان شاه ویسی :شــاید قریب به این دو دههای که در مورد
ایــن موضــوع صحبت شــد بســیاری از اقتصادها ایــن ارزیابی را
کردهانــد که در کنــار بدهی ،داراییهای زیــادی دارند ،اما عموماً
انــدازه داراییهــای متوقــف ،خــود یــک چالــش بــود و نســبت
بدهیهــا هــم افزایش پیــدا میکــرد .بنابراین این ســؤال مطرح
شــد که چــرا از این دارایــی متوقف شــده اســتفاده نمیکنیم .در
نتیجه هر کدام از کشورها براساس مکانیزم پیشنهادی گزارشات
صنــدوق بینالمللــی پول ســعی کردند روشهــای مختلفی در
مورد قابلیتمندکردن و استعدادپذیری به کار بگیرند تا بتوانند
بهرهبرداری خود را از این اموال به وجود آورند.
ëëمولدسازی اموال یعنی چه؟
علی افضلی :مولدســازی در یک تعریف خیلی ســاده به این

میزگــرد مبانــی و ظرفیتهــای مولدســازی داراییهــای دولــت فتــح بابی شــد که کارشناســان دور یــک میز جمع شــدند و
نظــرات خــود را ارائه دهنــد .در این نشســت علی روحانــی ،معاون مطالعــات برنامه و بخــش عمومی مرکــز پژوهشهای
مجلس و محمدتقی آذرشــب سرپرســت معاونت واگذاری ســهام و بنگاه سازمان خصوصیســازی و اعضای این نشست
جنــاب علی افضلی مدیرگروه شــرکتهای دولتی در مرکز پژوهشهای مجلس ،محمد حســینی مشــاور رئیس کل ســازمان
خصوصیســازی ،بهرام وهابی مشــاور رئیس کل ســازمان خصوصیســازی در حوزه مولدســازی ،مجید شــاکری صاحبنظر
اقتصادی و ساســان شاهویســی اســتاد دانشــگاه در این نشســت حضور داشــتند .موضوع مولدســازی داراییهای دولت به
عنــوان یکــی از محورهــای مهم تأمین منابع مالی دولتی چند ســالی اســت کــه در قوانیــن و لوایح بودجه مطرح میشــود.
منتهی بررســی عملکرد ســنوات گذشــته حکایت از عملکرد بســیار ضعیف در این حوزه دارد .منابعی کــه در قوانین بودجه
ســالهای اخیر برای مولدســازی پیشبینی شــده اســت ،بیش از صدهزار میلیارد تومان بود ،این در حالی است که عملکرد
ل اخیر حدود چهارهزار و ســیصد میلیارد تومان بوده اســت که البته همه این رقم
ما برای مولدســازی مجموعاً طی پنج ســا 
هــم ناظر به مفهوم واقعی مولدســازی نیســت و بخشــی از آن مربوط بــه فروش اموال بوده اســت .این موضــوع پرداختن
بــه علل و موانع مولدســازی در کشــور را ضــروری میکند .از اینرو ،این نشســت در واقع یک جلســه تحلیلی و کارشناســی و
طرح مســائل چالشــی اســت برای اینکه ما به یک راهکار برای برونرفت از وضعیت موجود برســیم .البتــه تمرکز ما در این
نشســت بیشــتر روی ابعاد نظری و در واقع پیشنیازهای مولدســازی است و مباحث کاربردیتر به نشســتهای دیگر احاله
خواهد شد.

ëëمولدســازی اموال در اقتصاد مالی و اقتصــاد کالن از چه زمانی
ظهور پیدا کرد؟
علــی افضلــی :تقریبــاً از چهــل یــا پنجــاه ســال پیــش یــک
مناقشــهای در مــورد شــاخص پایــداری مالــی دولتهــا وجــود
داشــت ،مبنی بر اینکه شــاخص بدهی ناخالــص دولتها خطر
ناپایــداری دولتهــا را بزرگنمایی میکنــد و میگفتند که اوضاع
ایــن قدر هم بــد نیســت .منتقدین این شــاخص معتقــد بودند
یکســری داراییهــا در ترازنامــه دولت وجــود دارد کــه قابلیت
نقدشــوندگی باالیی دارند ،در نتیجه بحث تعدیل این شــاخص
و معرفــی شــاخص بدهــی خالص مطرح شــد .در عیــن حال با
شــروع مــوج خصوصیســازیها توجه کشــورها به ایــن موضوع
جلب شــد کــه عالوه بر داراییهــای با قابلیت نقدشــوندگی باال،
یکسری داراییها به شکل شرکتهای دولتی یا سهام دولت هم
وجود دارد .پس این بحث مطرح شــد که ما میتوانیم شــاخص
مذکــور را بــا لحاظ این داراییهــا تعدیل و طــرف داراییها را در
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ترازنامــه دولــت بهتر ببینیم .این خط ســیر همین طــور که جلو
آمد تا به این نتیجه رســیدند که عالوه بر شرکتها و داراییهای
با نقدشــوندگی بــاال ،حتی امــوال غیرمنقول هــم میتواند برای
تعدیل این شــاخص استفاده شــود .اینجا یک نقطه عطفی بود
کــه داراییهــا و امــوال غیرمنقول دولــت از یک موضــع به مثابه
یک موجود منفعل به یک موجود فعال تبدیل شود و این سؤال
مطرح شــد که اگر بخواهید این امــوال را فعال کنید حاال راهحل
آن چه هســت؟ راهحــل همان بحث مدیریت و مولدســازی این
امــوال بــود .در حقیقــت کشــورها به ایــن نتیجه رســیدند که این
امــوال غیر از همان نقش ســنتی قبلی خود ،بایســتی یکســری
اهــداف اصلــی و فرعــی را هم بــرای دولت محقــق کنند .هدف
اصلی اینکه دولت یک سری دارایی را برای تولید کاال و خدمات
باید با کمترین هزینه تملک کند ،این هدف اگرچه وجود داشت
اما پررنگتر شــد .اما دســته دوم اهداف یا همــان اهداف فرعی
مبتنــی بر این بودند کــه این اموال حتی میتوانند محرک رشــد

علی افضلی  :اینجا یک نقطه عطفی
بود که داراییها و اموال غیرمنقول
دولت از یک موضع به مثابه یک
موجود منفعل به یک موجود فعال
تبدیل شود و این سؤال مطرح شد که
اگر بخواهید این اموال را فعال کنید
حاال راهحل آن چه هست؟ راهحل
همان بحث مدیریت و مولدسازی
این اموال بود
معناست که قفل سرمایه بیکار و یا کمکار درون اموال غیرمنقول
دولت به نفع موقعیتهای بهتر و پروژهها و سرمایهگذاریهای
ارجح نسبت به داراییهای فعلی ،باز شود.
مجیــد شــاکری :بیــن مولدســازی و فــروش تفــاوت جــدی
وجــود دارد ،اینگونــه نیســت کــه مــا فــروش بهطــور خــاص یــا
خصوصیســازی بــه طــور عــام را یــک شــکل تنــزل یافتــهای از
مولدســازی بدانیم .مهمترین نکته در حوزه تفاوت مولدســازی
و فــروش ،حفــظ مالکیــت اصــل دارایــی اســت و از ایــن منظــر
مولدســازی در واقع رقیب خصوصیســازی اســت .ممکن است
به عنوان بخشــی از فرهنگ مولدسازی یک بخشی از این دارایی
فروخته شــود اما ابداً هــدف از آن فروش ،فروش اصل دارایی یا
تغییــر شــکل مالکیت یا از دســت رفتن کنترل آن توســط دولت
نیســت ،بلکه هدف این اســت کــه الزامات بخــش خصوصی بر
آن دارایــی حاکم شــود .مثال ملموس موضوع آرامکو اســت که
وقتــی  5درصد آن فروخته میشــود ،هرگز هدف این نیســت که
اصــل دارایــی را از دســت بدهد ،بلکه هدف این بــود که الزامات
بخــش خصوصــی و الزامــات گزارشــگری و الزامات شــفافیت و
قابل محاســبه شــدن این دارایی مدنظر قرار گیــرد .بنابراین این
رویــه بســیار با تصور ما از خصوصیســازی و چیزهای شــبیه این
متفاوت است.

